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Barbarella:  

Sensualidade e emancipação feminina nos anos 70 

"O homem e a mulher, nus, foram criados por Deus. A sociedade 

foi quem inventou as roupas. Prefiro ficar com Deus." 

Roger Vadim1 

Resumo: Este trabalho tem como proposta articular o vínculo da 

personagem fictícia Barbarella (interpretada por Jane Fonda, dir. Roger Vadim, 

1968) com a emancipação feminina trabalhada nos anos 70 (e batalhada até os 

dias atuais) e problematizar a criação de um estereótipo feminino através do 

olhar masculino. O desenvolvimento da análise trata de comparar o filme de 

Roger Vadim, Barbarella, com seriados como A Feiticeira e Jeannie é um 

gênio, cujas criações e reproduções deram-se no mesmo período.  

INTRODUÇÃO 

Há uma série de nuances entre as décadas de 1950, 1960 e 1970 

quando o assunto é a mulher e seu papel social. No período que se estende 

pela década de 1950, ainda temos uma sociedade que acredita na existência 

da mulher prioritariamente como objeto de satisfação do homem. Já nos anos 

70, presenciamos uma série de desencadeamentos e a mulher toma as rédeas 

de sua própria vida. 

Nesse panorama a comunicação visual está passando por uma 

miscelânea de abordagens. O que se transmite e o que se deveria transmitir 

são pautados para preservar a moral e os bons costumes. As séries 

televisionadas Jeannie é um gênio e A Feiticeira são produtos tecidos dentro 

desse contexto. Ambas escritas por Sidney Sheldon no final da década de 60, 

trabalham com o retrato da mulher ideal – uma gênia disposta a realizar todos 

os desejos de seu “amo” e uma feiticeira tentando ser uma mulher comum e 
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resolvendo diversos conflitos sem levar créditos por eles, no conhecido “jeitinho 

feminino”2. 

Lançado em novembro de 1968, sob a direção de Roger Vadim (1928-

2000), Barbarella será a primeira heroína feminina nas telas do cinema.  

OBJETIVOS 

Embora traga uma proposta revolucionária para o período — uma 

mulher, heroína espacial, independente, que legitima suas vontades e desejos 

e que não tem pudor ao se vestir e sensualizar através de seu corpo —, é 

visível que Barbarella não é neutra de padrões sociais e estereótipos 

comportamentais que são submetidos a partir de um olhar prioritariamente 

masculino. O objetivo é observar os padrões comportamentais vigentes para 

uma mulher na década de 60 através de programas televisionados, mas, 

também, problematizar como a sexualidade e o poder feminino são colocados 

em discurso através destes programas - tanto nos seriados para família, quanto 

nos filmes de classificação adulta. Essas mulheres existem? Quem são elas? 

São mulheres ou projeções e expectativas em cima de um ideal de mulher?  

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

É de suma importância salientar que este trabalho não tem como 

objetivo uma linguagem canónica, mas é fruto de uma percepção feminista 

acerca de criações masculinas sobre o feminino que acabam, de certa forma, 

legitimando certas formas de pensar/agir que não são próprias do gênero em 

discurso. Todo e qualquer discurso é movido de subjetividade e 

posicionamento. Nunca educação é neutra, não há educação que se faça 

neutra e toda neutralidade afirmada é uma opção escondida.3 

                                                           
2 BRITO, L. M. T. De “papai sabe tudo” a “como educar seus pais” - Considerações sobre programas 

infantis de TV. UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. 

3 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários pratica educativa. 35ª ed. Rio e Janeiro: 

Paz e Terra, 1996. 



O projeto de iniciação científica prevê um prazo de um ano para 

realização e finalização do projeto de pesquisa. Em estágio ainda inicial, as 

atividades previstas para alcançar a conclusão do trabalho são: análise 

contextual e coleta de material teórico, análise de Barbarella e vínculo com seu 

contexto, análise de A Feiticeira e Jeannie é um gênio, comparação entre 

Barbarella versus Jeannie e A Feiticeira e, por fim, conclusão da análise.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa ainda não possui resultados preliminares. 

BIBLIOGRAFIA: 

Acervo On-Line Folha de S. Paulo, Barbarella: Desafio ao mundo, 
segunda-feira, 14 de agosto de 1967. Disponível em: 
http://almanaque.folha.uol.com.br/ilustrada_14ago1967.htm Último acesso: 
ago. 2013. 

LAURENTIS, Teresa. Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, 
Cinema. Bloomington: Indiana University Press, 1984. 

      SIDARTA, Charles M. D. Barbarella invade os cinemas: cultura, 
política e sociedade nos anos sessenta. Disponível em: 
http://www.historiaimagem.com.br/edicao8abril2009/barbarella.pdf último 
acesso: ago, 2013. 

TILLY, Louise. Gênero, História das Mulheres e História Social. 
Cadernos Pagu (3), Campinas, pp. 29-62, 1994. 

BIBLIOGRAFIA AUDIOVISUAL: 

BARBARELLA. Direção: Roger Vadim. Paramount, 1968. 1 filme (98 
min), DVD, son., color. 

JEANNIE é um gênio - 1ª temporada. Seriado. Direção: Claudio 
Guzmán. Sony Pictures, 2013. 4 DVDs (765 min), DVD, son., color. 

FEITICEIRA, A. - 1ª temporada. Seriado. Sony Pictures, 2005. 4 
DVDs (765 min), DVD, son., color. 

 

                                                                                                                                                                          
 

http://almanaque.folha.uol.com.br/ilustrada_14ago1967.htm
http://www.historiaimagem.com.br/edicao8abril2009/barbarella.pdf

